36 1

ADVIES & ZO

CS 6 NOVEMBER 2017

Tankstation FLORIDA on ROUTE 75
Aan het begin van deze zomer maakte ik een trip door de Sunshine State Florida,
wat mij de gelegenheid gaf te bekijken hoe het daar aan toe ging in de tankstationbranche. Nu hoor je mij niet zeggen dat ik heel Florida gezien heb, maar vanaf
Palm Harbor aan de Golf van Mexico tot aan Miami Beach heb ik wel de nodige
tankstations gezien.

Tijdens mijn reis naar New York vorig jaar ben ik in
heel Manhattan geen enkel tankstation tegengekomen. De noodzaak is daar ook niet echt aanwezig,
omdat de mensen daar zich voornamelijk verplaatsen per subway, taxi, de metro of gewoon lopend.
Alleen in de buitenwijken van New York heb ik twee
tankstations gezien, waaronder één van Mobil Oil:
een merk dat je in Nederland niet meer tegenkomt.
Discussies over groen rijden is er nauwelijks.
In de VS tank je per gallon (bijna 4 liter) en omgerekend komt het neer op zo'n € 0,55 per liter. Maar:
de prijzen verschillen per staat behoorlijk. Opmerkelijk is dat New Jersey (toch het voorland van de
Big Apple) één van de weinige staten is, waarbij
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